Thomas B. Thriges Gade
Kilde 6
Odense og Thomas B. Thriges Gade blev i 1975 nævnt flere gange på
et stort møde i København, hvor man talte om byerne voksende
trafik. Odense fik meget kritik for sit gadegennembrud og den 18.
juni 1975 bragte Fyens Stiftstidende en længere artikel om mødet
og kritikken af Thomas B. Thriges Gade.
Vejdirektør Per Milner: - Busser er sagen i fremtidens Danmark men:

To-tre gange så mange biler i år 2000
Odense blev trukket frem som et dårligt eksempel på vejseminar
Odense blev trukket frem som et dårligt eksempel i
trafikplanmæssig henseende i går. Det skete på vejdirektoratets
stort anlagte seminar i København, der samtidig markerede Nordisk
vejteknisk Forbunds 40 års fødselsdag og 200 års-dagen for dansk
landevejsbygning i det hele taget - vejene var før den tid
foreholdt kongen og hans mænd og kvinder.
Hele to af dagens indledere trak Odense frem som eksempel
på en by, der har ofret miljøet i centrum, for at bilisterne
lettest muligt kan komme derind og igennem byen.

Mere forsigtige
Vejdirektør Per Milner, formand for Det vejtekniske Forbund,
oplyste, at Vejdirektoratet er blevet mere forsigtigt med
prognoserne om bilismens udvikling, end man hidtil har været.
Vi har kørt efter en nettotilvækst i bilparken på 70.000
pr. år. indrømmede han, men de sidste fire år har stigningen kun
været 35.000 pr. år, og da der er al mulig grund til at tro på
politikernes bestræbelser for at få mest muligt af transporten
flyttet over på andre mere kollektive transportformer, regner vi i
den fremtidige planlægning kun med en nettotilgang af 40.000 og
biler på mellem 58.000 pr. år.
Vi er dog mere forsigtige end Sverige der jo også har
bedre råd, og selv end England, der økonomisk har det som Danmark.

Hvem skal betale?
Vejdirektøren mente. at busser er sagen i fremtidens Danmark — i
langt højere grad end de så højt besungne jernbaner. Han oplyste,
at der snart gives grønt lys for en stigning i lastbilernes
akseltryk fra 8 til 10 tons.
Der bliver dog en regning, der skal betales herfor,
nemlig over en 10-årig periode 150 mill. kr. pr. år til vej
forstærkninger. Han fandt — i modsætning til direktør Jørn

Gundelach, Landsforeningen af Danske Vognmænd — at vognmændene må
være de nærmeste til at betale denne regning, eftersom stigningen
i akseltryk indføres, for at de kan tjene mere.

Resignation
FDMs direktør Viggo Lærkes fandt, at det er, som om vejbyggerne er
begyndt at re-1 signere over for den megen kollektive snak.
Jeg kan ikke se, at en motorvej fuld af godt læssede
biler er mindre kollektiv end en jernbane med et enkelt tog.
— Vi er blevet mere forsigtige med tre-fire mennesker om
bord. Mens bilernes andel af persontrafikken er steget fra 41 pet.
i 1950 til 80 pct. i 1970, er jernbanernes faldet fra 25 pct. til
6 pct. Selv en tilstræbt fordobling af jernbanernes markedsandel,
hvilket er mere end nogen i DSB drømmer om, vil kun give 12 pct.
og ikke betyde noget væsentligt indhug på de så ofte kritiserede
biler.
I år 2000 vil vi have to-tre gange så mange biler på de
danske veje som i dag. snart sagt ligegyldigt, hvad bilens
modstandere mener. Det tavse flertal vil nemlig have bilen, og det
kan politikerne ikke gøre meget med. Selv i år 2000 vil bilerne
klare 80 pct. af al transport.
Per Milner understregede, al politikerne tilsyneladende
vil opnå to ting på én gang i forbindelse med vejanlæg. De vil
både begrænse transporten på vejene og sprede befolkningen — og
det sidste giver i sig selv øget transport.
Hele det overordnede motorvejsnet kan ikke ventes færdigt
før år 2000, skønt vi oprindeligt regnede med år 1980. sagde han.
Dertil skæres der for ofte og for meget i vore budgetter.

De ”bløde”
Rådet for trafikforsknings direktør N.O. Jørgensen oplyste, at
trafikulykker i 1973 kostede det danske samfund 2 mia. kr.
I dag er 105—110 dræbte ”bløde” trafikanter — fodgængere,
cyklister, knallertkørere — for hver 100 dræbte bilister, sagde
han. Efter indførelsen af tvungen brug af sikkerhedsseler vil
forholdet blive 140 for hver 100. Det er klart, at vi nu må gøre
mere for at sikre netop de „bløde11 trafikanter. Det er således,
at nok er det sikkert at køre i bus, men risikoen på vej til og
fra bussen gør, at denne transport bliver endnu farligere end at
køre med privatbil til og fra arbejde.

